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INLEDNING 
Denna policy reglerar såväl extern som intern representation och har tagits fram utifrån 
Skatteverkets anvisningar för representation. Representation är en viktig del i Skolidrottsförbundets 
främjande av goda relationer med såväl interna som externa aktörer.  
 
Representation definieras i denna policy som sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett 
direkt samband med organisationens verksamhet. I Kommunalskattelagen finns allmänt hållna 
bestämmelser om avdragsrätten för representationskostnader. Dessa regler kompletteras med 
anvisningar från Skatteverket.  
 
ALLMÄNT OM REPRESENTATION 
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga 
och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande 
representation mot en och samma person eller grupp av personer.   
 
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter så som företag, samarbetspartners 
och/eller andra organisationer inom idrotten. Det kallas då extern representation. Den kan också 
vara riktad inåt, mot anställda och förtroendevalda, och kallas då intern representation. Intern 
representation kan vara informationsmöten med personal, personalkonferenser, arbetsgruppsmöten 
etc.  
 
Representationskostnad kan vara kostnad för exempelvis mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, 
personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda/förtroendevalda etc. Det primära kravet vid 
representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten. Kravet gäller både 
tidpunkten och platsen för representationen och de personer mot vilka representationen riktar sig.  
 
Syftet med representation, såväl intern som extern, är att bidra till gott samarbetsklimat och 
skapa/bibehålla goda relationer.  
 
RIKTLINJER VID EXTERN OCH INTERN REPRESENTATION  
Närstående till förtroendevald, styrelseledamot eller ersättare samt närstående till medarbetare har 
inte rätt att delta i vare sig extern eller intern representation. 
 
Vid representation godtas kostnader som anses skäliga. Enligt schablon från Skatteverket är 
maxsumma för mat & dryck 300 kr totalt per person för lunch eller middag. Skolidrottsförbundet 
förhåller sig till detta.  
Eftersom Skolidrottsförbundet inte är momspliktigt kan vi inte heller göra några avdrag för 
representation. 
   
Vid all typ av representation får inga drycker med alkoholhalt över 2,25 % serveras på 
Skolidrottsförbundets bekostnad. Hänsyn ska vid all representation tas till alkoholpolicyn. Bland 
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annat innebär det att ingen alkohol serveras under Skolidrottsförbundets program när personer 
under 18 år är närvarande.  
  
I övrigt gäller 
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation 
ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges 
syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit.   
Utbetalningsattest av faktura avseende representation får inte göras av den som svarat för 
representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i representationen.  
  
Om restaurangnotor och andra kvitton ej är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat 
representationen att få betala kostnaderna privat.  
 
 
 


